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نظامنامه

اصول محاکمات جزائیه مأمورین

در مطبع شرکت رفیق زیور طبع پوشید

 ۱۴برج سنبله

سنه ۱۳۰۵

تعداد طبع دوم )۶۰۰( ...............................................................................................

هوالحکیم الخبیر
نظامنامه
اصول محاکمات جزائیه مأمورین
قاعده
( -)۱مأمورینیکه متعلق بوظیفه خود مرتکب جرمی گردد قرار مادد ( )1۶۵تشاکیت ااداای تیقیقاد ابتدا یاه در بادر او
اجرا یدفته در مرکز وزارا

و مدیری ماتقله اوراق تیقیقیه او را بد مأمور مجرم بمیکمه ابتادا ی ماأموری و در والیاد
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بمجدلس مشور تقدیم میگردد ،در میدکم مأموری در مجدلس مشور میدکمه مأمور بتفصیت
( -:)۲بمجرد اتهدم مأمورینیکه برا

ذمه شد از تهم

ذیل اجرا میشود-:

جرم مذکور معلوم و ید از روی اوانح عمر شد باه یاا االوک

و صتح مشهور و معروف بدشند بتی توقیف آورد نمیشوند.
( -:)۳در بدر اشخدص ماتور الیدل در اثندی تیقیقد
مظنو را کرد بدشند و ید از روی دال ل وقرا

اگر یک شخص عددل و ید دو نفر ماتورالیدل اخبدر و اظهدر اتهدم

صیییه علم و اطمیناد بدتهادم ماذکور یدصال شاد بدشاد در قاام جنیاه و

جندید مأمور مظنو بزیر توقیف آورد میشود.

( -:)۴پس از تیقیقد یدال مشخصیه مأمور مظنو و اجراآ لوازم تیقیقد برای اثبد جنیاه و جندیا مظناو بهاد در
صور براء مظنو از توقیف رهد میشود.

( -:)۵تیقیقدتیکه در بدر مأمور مظنو از طرف دا ر متعلقه او اجرا گردید بدشد اگر تیقیقد ماذکور را مطادبق اصاول
و قواعد تیقیقیه و امدرا

و قرا

قدطعه که در علم میادکم ظا لدلاب و یقای یدصال میکناد متیظاه نمدیناد مطادبق قدعاد

( )۲۴در بدر مأمور مظنو تعیی جزا کرد میتوانند اگر تیقیقد

مذکور را ندقص مای بینناد ،ویاد تیقیقاد ابتدا یاه دوا ار

متعلقه مأمور ،بد تیقیقد صیییه میکمه تصاددم کناد ،تیقیقاد مصادقه میکماه اعتبادر دارد ،مجادلس مشادور و یاد میادکم
ثتثه شورای دول مطدبق وظد ف خود شد تیقیقد مذکور را تد درجه اتمدم رادنید دال ل و قرا

جرم را ظدهر میکنند.

( -)۶میدکم ثتثه مأموری و ید مجدلس مشدور مطدبق اوراق تیقیقیه برای میدکمه ماذکور ،یکاروز مشاخص کارد ماأمور
مظنو را و اگر مدعی داشته بدشد نیز مدعی را ید وکیل همد دا ر را طلب میکنند.
( -:)۷مأمور مظناو و مادعی شخصای ماأمور مظناو و یاد وکیال هماد دا ار بارای یددار شاد در یاوم میدکماه مجباور
مکلف هاتند.
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( -:)۸ادار و اندبدط داخلیه میدکمه بر یس میکماه تعلاق دارد اگار اعدادی میکماه در اثنادی میدکماه یازی الزم بدانناد
بذریعه ر یس میکمه و ید بعد از گرفت اجدز آ از خود مظنو و مدعی پراید میتوانند.
( -:)۹در مجدلس مشدور و ید میدکم ثتثه مأموری ر یس میکمه مطدبق اوراق موجود  ،اوأل از مادعی و یاد وکیال دا ار ،
و ثدنی از مأمور مظنو اام و ولد و شهر و میل اقدم شد را تیقیق مینمدید و کدتب میکماه مطدبقا جوابهادی مادعی
و ید وکیل مأمور مظناو را از روی اوراق موجاود شافدهد تصادیق میکناد ،و اگار یاک مخدلفا دیاد شاود از طارف کدتاب
برای ر یس گفته میشود.
( -:)1۰بعااداز تیقیااق شخصاای بناادبر اماار ر اایس ،کدتااب ،اوراق موجااود را بترتیااب ذیاال علنااأ میخوانااد ،یعناای اوأل عاار
مدعی وید بیدند

وکیل همد دا ر را و ثدنید اوراق تیقیقیه که از دا ر متعلقه مأمور مظنو تنظیم یدفته اا .

( :)11پس از قرا

اوراق مذکور ر یس میکمه بدفعاه اول مادعی و یاد وکیال هماد دا ار اجادز کاتم میدهاد مادعی ویاد
شد دعوی خود را تودایح میکنناد ،ر ایس میکماه اگار افادد و بیاد مادعی و یاد وکیال را

وکیل همد دا ر مطدبق عر

( -:)1۲بعد از تودیح و صی
علیه ااتجواب مینمدید.
( -:)1۳مظنو علیه اواال
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وادح نبیند از نزد وی ایددید الزمه میگیرد.

دعوی ر یس میکمه بیدند

مدعی را و ید وکیال هماد دا ار را ختصاه کارد از مظناو

ر یس میکمه را بجواب داد مجبور اا اگر مظنو علیه جواب نگوید منکر شمرد میشود

اگر از خدرج اوال یزی بگوید ر یس میکمه او را منع مینمدید و بدا ر میدکمه اواال خود ارجدع میدهد و اگار مادعی
و ید مدعی علیه بندبر عذر معقول مهل بخواهند بدنداز کدر مهل

داد میشود.

( -:)1۴ر یس میکمه نظر بدعوی مدعی و بیدند مأمور مظنو هر قدر که الزم می بیند نوبا کاتم داد و از ایشاد هار
یزیکه مطدبق تیقیقد

الزم دید بدشد پراید میتواند.

( -:)1۵در صور انکدر در هر مودعیکه شدهد و اند الزم بدشد ر یس میدکمه از مادعی علیاه طلاب شاهود ماذکور را و
ید اند اثبد

را کرد ااتمدع و متیظه میکند.

( -:)1۶تعیی شهود و ید از طرف مدعی گفته میشود و ید از روی اوراق تیقیقدتیکه در بدر مظناو اجارا کارد شاد ااا
معلوم میشود.
( -:)1۷شدهدا بیدور مادعی و مادعی علیاه بمیکماه علیاد علیاد اااتمدع کارد میشاود و قبال از اااتمدع شاهود ر ایس
میکمه اام و شهر و ولد و مادک شهود را مطدبق اوراق تیقیقیه و موافق تصریید مدعی ااتفادر میدارد.
( -:)1۸بعد از ختدم شهدد

شهود ،از طرف ر یس بارای مظناو گفتاه مای شاود ،کاه اگار اعتارا

شخص شدهد داشته بدشد بیدند بدهد.
۲

در شادهدی شادهد و یاد

( -:)1۹اگر بیدند

او معقول بود مقبول واال ماترد میگردد.
قبل از صدور یکم اگر مظنه دایاه یعنی گمد فریب و تزویر نزد ر یس میکمه متایق شاود

( -:)۲۰بعداز صور

اثبد

ر یس میکمه تیقیقد

کرد میتواند و هم نی تعدیل شهود ارا وعلند از طرف ر یس میکه اجرا میشود.

( -:)۲1شااهددتیکه در یدااور میکمااه ادا ک ارد ماای شااود از طاارف کدتااب میکم اه عینااد داابط و ثب ا

گردیااد در ذیاال آ

شدهدا امدد میکنند.
( -:)۲۲اگار شااخص از روی قاارا

و اماادرا معقااول اثبااد دعااوای خااویت را نتوانا ا

هم ااه دعااوی از طاارف میدکمااه

مأموری ماموع نمی گردد.
( -:)۲۳برای اثبد

جرم مظنو و ید برای اثبد اعترادد مأمور مذکور ر یس میکمه مطدبق آرای اعددی میکمه هار

یزیکه الزم و درور به بیند از دفدتر و دوا ر رامیه رامأ پراید میتواند.

شدهد و شهدد
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( -:)۲۴در زمدنیکه بیدور میکمه مطدبق تفصیت

فوق دعوی مذکور را بدرجه کفدی تیقیق کارد بدشاند یاد از شاهدد

خط و خدتم و قرا

قدطعه و امدر و دال ل اد ر که در علم میدکم ظا لدلاب و یقای یدصال میکناد و یاد

اوراق تیقیقیۀ موجود و ید دال ل و امدرا مصدقه موصوفه اابدب یکم بوجود آمد و دیگر هیچ یاز بارای تیقیاق نمدناد
بدشد ر یس میکمه ختدم میدکمه ای دعوی را بطرفی میفهمدند.

( -:)۲۵بعداز اختتدم میدکمه ر یس و اعددی میکمه بمذاکر کیفی

آلدز میکنند ر ایس میکماه دعاوی واقعاه را و افاددا

و اعترادااد مظنااو را یاادد و تااذکدر نمااود و اااابدب یکاام را مطاادبق ماادد فااوق کااه بوجااود آمااد اا ا وادااح میکننااد و
همینطور مدبی اعدد و ر یس میکمه مذاکر کیفی کرد می شود.

( -:)۲۶ر یس علی الترتیب آرای اعددی میکمه را از نازد شاد میپرااد هار اعداد مطادبق جریاد میدکماه را خاود را
بید میدارد و بعدازی ر یس نیز رای خود را مشخص کرد قرارداد میدکمه را تعیی مینمدیند.
( -:)۲۷مطدبق قرارداد میدکمه اگار ماأمور مظناو بتیا تهما

آورد شاد بدشاد بادز از طارف ر ایس و اعدادی میکماه

برای تعیی مجدزا مأمور مذکور مذاکر گردید و مطدبق نتیجه مذاکرا و مطدبق مواد نظدمندمه جزا یاه مجادزا ماأمور
مذکور مشخص و تعیی میشود.
( -:)۲۸مأمورینیکه از روی یک جرم بتی میدکمه گرفته شوند مطدبق اختیدراتیکاه در اثنادی وقاوع جارم در نظدمندماه هاد
نشدنداد شد اا

بدزخواا

کرد میشود اگر از روی یک جرمیکه قبل از نشر نظدمد موجود بتی میدکمه آمد بدشاند

درینصور اختیدرا ادبقه شد بنظر دق گرفته و اتهدم شد مطدبق اختیدرا مذکور تعیی کرد می شود.
( -:)۲۹یقوق شخصی که در دم دعدوی مرجوعه ای میدکم واقع میشود بمیدکم موصوف فیصله گردید دوبدر بمیدکم
عدلیه مراجع کرد نمیتواند.
۳

( -:)۳۰نتیجه مذاکر یعنی یکم واقعه بیوالۀ دلیل مواد قدنونیه که بدی یکام تعلاق دارد بطاور ختصاه یتای االمکاد بیاک
کتدبیکه برای ثب

قرارداد میکمه مشخص شد بدشد قید و ثب میشود.

( -:)۳1در اثندی میدکمه از طرف کدتب میکمه یک دبط دعوی یعنی صور یدل دعوی نوشته میشود ،ای ورق ٌه دبط
دعوی در اوراق مطبوعه و ید بیک کتدب مخصوصه تیریار میشاود دابط دعاوی ااام ر ایس و اعدادی میکماه و ااادمی
مدعی و مدعد علیه و اگ ر از یک طرف شدهد اقدمه کرد بدشد اادمی شدهدا و ختصه اوراق و انداتیکه از طرفی برای
اثبد نمود دعوی داد شد اا

میتوی میبدشد و هم نی دری ورقه دبط دعوی افاددا مادعی و مظناو و مقرراتیکاه

از طرف میکمه قرارداد میشود نیز درج و قید میبدشد ای ورقه دبط دعوی را بیدور ر یس و اعدادی میکماه خواناد
و بعداز مطدبق

آ بجرید میدکمه دید از طرف ر یس و اعددی میکمه داتخط گردید اگر میدکمه بیک مجلاس بختادم

نراید بدشد میدکمد

متعدقباه نیاز بطاور مالاال دریا ورقاه دابط و قیاد گردیاد بطاور فاوق الاذکر دااتخط میشاود ورقاه

دعوی برای تنظیم فیصله خط میکمه ااتدد گرفته میشود.
( -:)۳۲فیصله خط مطدبق مندرجد دبط ندمه بروجه ذیل تنظیم مییدبد؛-
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الف -:اام و ناب مدعی و مدعدعلیه و شهود.
ب -:ختصه جرید میدکمه.
ج -:اثبد

یکم و دال ل.

د -:صور فیصله.

هـ:ایکدم نظدمیه برای فیصله میکمه اادس گرفته شد بدشد.
و -:تدریخ فیصله و تدریخ تفهیم فیصله.

( -:)۳۳فیص له خط میکمه از طرف کدتب میکمه تیریر و بیدور ر ایس و اعدادی میکماه قرا ا گردیاد در زمدنیکاه
مطدبق

فیصله خط به دبط ندمه دعوی یعنی صور یدل مطدبق دید شاد پادک ناویس کارد بکتادب مخصاوص ثبا و در

ذیل آ فیصله از طرف هی

میکمه مذکور مهر و دااتخط گردیاد فیصاله خاط بمیکاوم علیاه و مادعی داد از آنهاد رااید

گرفته میشود و هم نی مطدبق فیصله خط مذکور برای دا ر متعلقه همد مأمور میکوم علیه ارادل میگردد.
ادخدل و اجرای ایکدم ای نظدمندمه را در نظدمد دول و اجرای ایکدم موادت را امر و اراد مینمدیم.
تیریر  ۲۰یو 1۳۰۲
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ضمیمه نظامنامه اصول محکاکمات مأمورین
در جرایم مشترک جرم مدمور خورد به جرم مأمور کت تدبع بود و اوراق دعوی به میکمه مأمور کت داد میشود.
مورخه ( )1۲ااد .1۳۰۴
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ضمیمه نظامنامه اصول محاکمات جزائیه مأمورین
 -:۱تبدیل ماده (:)۲۸
مأمورینی که از روی یک جرم بتی میکدکمه گرفته شوند مطدبق اختیدراتی که در اثندی وقوع جرم در نظدمندمه هد نشد
داد شاد ااا بدزخوااا کارد میشاوند ،اگار از روی یاک جارم قبال از نشار نظدماد موجاود بتیا میدکماه آماد بدشاند
درینصور اختیدرا ادبقه شد به نظر دق گرفته و اتهدم شد مطدبق اختیدرا مذکور تعیی کرد میشود.
و نیز مأمورینیکه از یک شعبه بدیگر شعبه تبدیل و ید ترفیع میکنند هر گه ناب بمدموری ادبقه شد تیا میدکماه بیدیناد
روی

و دعوی میدکمه آ هد نظر بمدموری ادبقه شد بمدیکم متعلقه زمد اابق آنهد اجرا میشود.

 -:۲کادنیکه قرار فیصله میدکم مأموری و مجدلس مشور میکوم بجزا میشوند قبل از داد فیصله و داناته کرد میکوم
را به مجرمیتت رؤادی میدکم و مجدلس مذکور ذریعاه مکتاوب و اگار وقا ماادعد نبدشاد باه ذریعاه تیلفاو باه قومدنادانی
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میلی اخبدر نمود قدر کفدی پولیس را جلب و مدمور متهم را بهمه یدل جه توقیاف ااپرد پاولیس کارد رااید گرفتاه بعاد
فیصله را بوزار متعلقه آ ارادل میدارند .قومدندانی نظر بدطتع تیلفاو فاوری نفار فرااتدد ثادنی از میادکم ااند راامی
اطتع میگیرد.
مورخه  1۷میزا انه 1۳۰۵
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ضمیمه نظامنامۀ اصول محاکمات
تبدیل مادۀ (:)۲۹
یقوق شخصیکه در دم دعدوی مرجوعۀ ای میدکم واقع میشود بمیدکم موصوفه فیصله گردید دوبدر بمیدکم عدلیه
مراجع

کرد نمیتوانند ،و هرگد مدعی از ثبو

عدجز آمد  ،برای مدعلی علیه ،رجوع یمی شود ،و مدعی طلب کند

میدکم اوگند داد می تواند.
انه ۲۵ ،ثور 1۳۰۶
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